
Třída: 9. B 
 

4. 5. – 7. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice: rozvrstvení národního jazyka, spisovné a nespisovné útvary a 

prostředky (s. 10) 

literatura: četba zadané doporučené literatury 

příprava na přijímací zkoušky: opakování pojmů ze slohu - pokračování 

 

Anglický jazyk 

Úkoly jsou zadané na Google Classroom. Kód: osp2rpe 

V učebnici na str. 52 si přečti článek Teenagers and Money.  

Následně zodpověz cv. 1 (kterých témat se týká článek) a odpověď mi pošli. 

Dále mi ve 3-4 větách napiš, jak to mají teenageři v Čechách s penězi, toto mi 

také pošli.  

V prac. sešitě vyplň cv. 42/1, 2, opět vyfoť a pošli. 

Pokud jsi přihlášený na Google Classroom, vyfocenou práci mi posílej 

tam. Pokud tam nejsi, vyfocenou práci mi pošli na 

houskovamo@1zsdobris.cz. 

 

Německý jazyk 

p. uč. Fialová -  PS s. 40/11, s. 41/12,13,14. Zopakuj časování sloves 

na: http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/casovani-sloves-i-327/ 

 

p. uč. Kočí  In der Stadt L6: Vypište si slovíčka, které neznáte z pracovního 

sešitu str.62. Shlédněte video, ve kterém si potrénujte výslovnost některých 

obchodů: 

https://www.youtube.com/watch?v=dDBnjAKnDRo 

 

Ruský jazyk 

GC kód kurzu 6pwvrmh nebo odpovědět do školního sešitu na otázky z 

posledního slidu v prezentaci Počasí 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url= 

http://f1fcz.cz/onewebmedia/Poc%CC%8Casi%CC%81.pptx 

Matematika 

Povrchy a objemy těles – pracovní list najdeš v GC nebo na 

https://dumat.webnode.cz/devitka/. Vypracovaný PL pošli ke kontrole 

nejlépe přes GC nebo na sobotkova@1zsdobris.cz. 

 

Dějepis Politické procesy v Československu v 50. letech (učebnice – s. 130–131) 

Fyzika 

Jaderná energetika (uč. str. 141 - 146 vypsat poznámky + uč. str. 146/O 

1, 2, 3, 4, 5 a 6 a vypracované odeslat na:  vavrovael@1zsdobris.cz) 

Ochrana před zářením (uč. str. 146 - 148 vypsat poznámky) 

 

Chemie 

Na www.1zsdobris.cz – DUMy – Člověk a příroda – Chemie 9. ročník – 

Karbonylové sloučeniny a Karboxylové kyseliny. Vypracujte poznámky do 

sešitu podle prezentací. Práce v GC - Kód kurzu: pqrjl2r 

Přírodopis 
Vypracujte cvičení v PS s. 25 – 26, viz učebnice s. 30 – 31. 
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Zeměpis 

Mezinárodní obchod - web. stránka předmětu – str. 78-79 (zápis) barterový 
(bartrový) obchod – samostatně vyhledat jeho definici a význam v 
dostupných zdrojích 
Mezinárodní hospodářská integrace – web. stránka předmětu str. 80 – 81 
(zápis) 
 

Volitelné předměty 

 

Seminář z M -  příprava k PZ – GC – kód derbkte 

 

KAj - Procvičovat poslech s porozuměním na 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-s-porozumenim (téma: Anna in 

Washington) 

 

TP – podívej se na videa 

https://www.youtube.com/watch?v=2agFaxJBEpk 

https://publi.cz/books/163/09.html 

https://www.youtube.com/watch?v=AMOv3E_e1hE&list=PLR1NfpX5o5qQ1 

U-g_M4i2IGiApjASKAHR 

 

ZEÚ: 

Na stránkách školy nastudovat Firmy na: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/10. Matematika a její 

aplikace/m_9rocnik.htm 
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